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Πεξίιεςε 

 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αναφζρεται ςτο ςυςτιματα διαχείριςθσ 

επιχειρθςιακϊν πόρων Microsoft Business Solution Navision. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ 

εργαςίασ είναι, μζςα από τθν παρουςίαςθ των προτεινόμενων βθμάτων, τα 

οποία κεωροφνται απαραίτθτα για τθν επιτυχθμζνθ εγκατάςταςι του πακζτου 

λογιςμικοφ ςε μία επιχείρθςθ, θ εξοικείωςθ ενόσ χριςτθ με το περιβάλλον του 

Ρρογράμματοσ και θ κατανόθςθ των λειτουργιϊν του. Στο πρϊτο κεφάλαιο κα 

γίνει μία ςφντομθ αναφορά ςτθν ιςτορία των ERP ςυςτθμάτων. Στο δεφτερο 

κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν τα βαςικά βιματα παραμετροποίθςθ τθσ 

εφαρμογισ: θ δθμιουργία νζασ επιχείρθςθσ, θ παραμετροποίθςθ τθσ Γενικισ 

Λογιςτικισ και τθσ Εμπορικισ Διαχείριςθσ. Στο τρίτο κεφάλαιο κα 

παρουςιαςτοφν εγγραφζσ ςτθν Γενικι Λογιςτικι. Στο τζταρτο κεφάλαιο κα 

γίνουν εγγραφζσ νζων πελατϊν και προμθκευτϊν, καταχϊρθςθ κινιςεων 

ειςπράξεων & πλθρωμϊν, ζλεγχοι απόδοςθσ ΦΡΑ και τζλοσ κα παρουςιαςτεί ο 

τρόποσ εκτφπωςθσ Ιςοηυγίων και Καρτελϊν. Τζλοσ ςτο πζμπτο κεφάλαιο κα 

γίνουν κινιςεισ του κλειςίματοσ μίασ οικονομικισ χριςθσ και κα παρουςιαςτοφν 

τα αποτελζςματα χριςθσ και ο ιςολογιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ERP ΤΣΗΜΑΣΑ – NAVISION SOLUTIONS 

Λίγα λόγια για το Microsoft Navision 

Το M.B.S M Navision 4.00 Σφςτθμα Σχεδιαςμοφ Επιχειρθςιακϊν Ρόρων, είναι μια 

ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι λφςθ τθσ Microsoft, που παρζχει πλιρθ 

λειτουργικότθτα διαχείριςθσ των επιχειριςεων για τισ μικρζσ και μεςαίεσ 

επιχειριςεισ. Ζνασ μοναδικόσ ςυνδυαςμόσ από εργαλεία επιχειρθματικισ ευφυΐασ, 

μπορεί να ςυνδζει τα διάφορα τμιματα μίασ επιχείρθςθσ, δίνοντάσ τθσ καλφτερθσ 

δυνατισ οργάνωςθσ μίασ επιχείρθςι. 

To Microsoft Navision είναι μία πλιρωσ ενοποιθμζνθ εφαρμογι, και παρζχει τθν 

δυνατότθτα τθσ ςφνδεςθσ όλων των χρθςτϊν μίασ επιχείρθςθσ με τουσ πελάτεσ, τουσ 

προμθκευτζσ και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ, μζςω του Intrernet. Ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για 

επιχειριςεισ μεςαίου μεγζκουσ και διακζτει ολοκλθρωμζνεσ λειτουργίεσ ϊςτε να 

υποςτθρίηει ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ για Λειτουργίεσ- Υποςυςτιματα όπωσ θ 

οικονομικι διαχείριςθ, θ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, το θλεκτρονικό 

εμπόριο και επιπλζον μπορεί να παρζχει τισ υπθρεςίεσ ενόσ CRM ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ πελατϊν. 

Το Microsoft Navision αποτελεί μία προςαρμοηόμενθ επιχειρθματικι λφςθ, με ανοιχτό 

περιβάλλον ανάπτυξθσ, παρζχοντασ τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να 

παραγοντοποιιςουν τθν εφαρμογι και να τθν προςαρμόςουν ςτισ ανάγκεσ τθσ 

εκάςτοτε επιχείρθςθσ. Πςον αφορά τθν διαχείριςθ του Navision, θ εφαρμογι 

επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να ρυκμίηουν και να κακορίηουν τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν 

βάςθ δεδομζνων. Το βαςικό μενοφ διακζτει ζνα παράκυρο περιιγθςθσ, παρόμοιο με 

το παράκυρο του Microsoft Outlook  2003 ςυνδυάηοντασ ζτςι εφκολθ προςαρμογι ςε 

πλθροφορίεσ του μενοφ και επιλογζσ προςαρμογισ. Τα προςαρμοηόμενα μενοφ και 

παράκυρα μποροφν να αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ, ϊςτε κάκε χριςτθσ 

να ζχει τθν πρόςβαςθ μόνο ςτισ λειτουργίεσ που χρειάηεται για τθν εργαςία του. Τζλοσ 

δίνει τθν δυνατότθτα να ελζγχονται από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ τα 

δικαιϊματα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν. 
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Για ςχεδόν 30 χρόνια, το Microsoft Navision βελτιϊνει ςυνεχϊσ τισ δυνατότθτεσ, τισ 

επιδόςεισ και τθν ευκολία χριςθσ και αποτελεί το εργαλείο για πάνω από 94.000 

διαφορετικζσ επιχειριςεισ ςε πάνω από 40 χϊρεσ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΙΚΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ 

Για τισ ανάγκεσ εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ Διπλωματικισ Εργαςίασ κα προχωριςουμε 

ςτθν δθμιουργία  μίασ εικονικι εταιρεία. Θ εταιρεία μασ κα ονομάηεται S_TECH και κα 

δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν διαφιμιςθσ. Τα βιματα για τθν 

δθμιουργία τθσ νζασ εταιρείασ παρουςιάηονται ςτισ Εικόνεσ 1 και 2, όπου ερχόμαςτε 

ςε μία πρϊτθ επαφι με το περιβάλλον του Navision. 

 

Εικόνα 1 Δθμιουργία Εταιρείασ 

Επιλζγουμε από το κεντρικό Μενοφ το Αρχείο-> Εταιρεία-> Δθμιουργία. 

Ρλθκτρολογοφμε το όνομα τθσ επιχείρθςθσ. Το MBS Navision μασ δίνει τθν 

δυνατότθτα να δθμιουργιςουμε και να παρακολουκοφμε διαφορετικζσ επιχειριςεισ 

ςτθν ίδια βάςθ δεδομζνων. 
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Εικόνα 2 Καταχώρθςθ τοιχείων Εταιρείασ 

Ζπειτα προχωροφμε ςτθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ εταιρείασ. Επιλζγουμε το 

module Διαχείριςθ->Γενικά-> Στοιχεία Εταιρείασ. Καταχωροφμε όλα τα ςτοιχεία όπωσ 

Διεφκυνςθ, ΑΦΜ, τθλζφωνα κ.τ.λ.  

Το επόμενο βιμα τθσ παραμετροποίθςθσ είναι να δθμιουργιςουμε τθν πρϊτθ 

Οικονομικι Χριςθ. Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ραραμετροποίθςθ-> 

Λογιςτικζσ Ρερίοδοι. 

 

Εικόνα 3 Άνοιγμα Οικονομικισ Χριςθσ 

Ειςάγουμε τθν Θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Οικονομικισ Χριςθσ, τον Αρικμό Ρεριόδων 

και τθν διάρκεια Ρεριόδου. Θ δθμιουργία λογιςτικϊν περιόδων είναι απαραίτθτθ για 

τθν διεξαγωγι Αποτελεςμάτων και Λογιςτικϊν Καταςτάςεων που κα προκφψουν 

αργότερα ςτο CaseStudy μασ, εφόςον ολοκλθρϊςουμε όλεσ τισ εγγραφζσ. Θ επιλογι 

των Αρικμοφ Ρεριόδων και Διάρκειασ Ρεριόδων μασ δίνει τθν δυνατότθτα να 
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παρακολουκοφμε και υπερδωδεκάμθνεσ χριςθσ, ο οποίεσ ιςχφουν για τισ νζεσ 

επιχειριςεισ, ςφμφωνα με τον Κϊδικά Βιβλίων Στοιχείων. 

 

2.1 Παξακεηξνπνίεζε Γεληθήο Λνγηζηηθήο 

Το δεφτερο ςθμαντικό βιμα παραμετροποίθςθσ είναι θ παραμετροποίθςθ τθσ Γενικισ 

Λογιςτικισ. Ακολουκϊντασ πάντα τουσ κανόνεσ του Ε.Λ.Σ. δθλϊνοντασ τουσ 

πρωτοβάκμιουσ, δευτεροβάκμιουσ και τριτοβάκμιουσ λογαριαςμοφσ ςφμφωνα με τον 

βακμό ανάλυςθσ των λογαριαςμϊν που κζλουμε να ακολουκιςουμε ςτο παράδειγμά 

μασ. Σε αρκετζσ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ οι λογαριαςμοί αναλφονται περαιτζρω και ςε 

τεταρτοβάκμιουσ, κυρίωσ όταν υπάρχει παραγωγικισ διαδικαςία. Ακολουκϊ τα 

βιματα Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ραραμετροποίθςθ-> Ραραμετροποίθςθ Γενικισ 

Λογιςτικισ και κάνω τισ καταχωριςεισ μου κατά το παράδειγμα τθσ Εικόνασ 4

 

Εικόνα 4 Ραραμετροποίθςθ Γενικισ Λογιςτικισ 

Στθν πρϊτθ καρτζλα καταχωρϊ τθσ οικονομικι μου χριςθ, τθν Ακρίβεια 

Στρογγυλοποίθςθσ, το νόμιςμα που κα ακολουκιςω και το όριο ΦΜΥ. Υπενκυμίηουμε 

ότι βάςθ το Κ.Β.Σ. το παραςτατικά παροχισ υπθρεςίασ με κακαρι αξία κάτω των 
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τριακοςίων Ευρϊ δεν υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 20%.

 

Εικόνα 5 Επίπεδο Λογαριαςμοφ 

Ρροχωρϊντασ καταχωροφμε τουσ λογαριαςμοφσ του Λογιςτικοφ Σχεδίου. Στθν 

καρτζλα Λογιςτικό Σχζδιο δίνουμε τθν δομι και τα επίπεδα ανάλυςθσ των 

λογαριαςμϊν. 

 

Εικόνα 6 

 

Εικόνα 7 Καταχώρθςθ Λογαριαςμών Λ.. 

Επιλζγω Οικονομικι Διαχείριςθ-> Λογιςτικό Σχζδιο και προχωρϊ ςτθν καταχϊρθςθ 

των Λογαριαςμϊν. Δθλϊνω τουσ τριτοβάκμιουσ ωσ λογαριαςμοφσ καταχϊρθςθσ και 

τουσ Ρρωτοβάκμιουσ και Δευτεροβάκμιουσ ωσ λογαριαςμοφσ ςυνόλων. Στθν Στιλθ 

Ρροςκζτει ορίηω τουσ Τριτοβάκμιουσ που ακροίηονται ςτον Δευτεροβάκμιο 
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λογαριαςμό και αντίςτοιχα τουσ Δευτεροβάκμιουσ που δίνουν το τελικό ςφνολο του 

Ρρωτοβάκμιου Λογαριαςμοφ. 

2.2 Παξακεηξνπνίεζε Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

Επόμενο βαςικό βιμα είναι θ παραμετροποίθςθ του ΦΡΑ ϊςτε να υπολογίηεται 

αυτόματα κατά τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων.  

 

Εικόνα 8 Παραμετροποίθςθ ΦΠΑ υμβαλλομζνων 

Επιλζγω Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ραραμετροποίθςθ-> Ομάδεσ Καταχωριςεων ΦΡΑ 

-> Συμβαλλομζνων και καταχωρϊ τθν κατθγορία ΦΡΑ εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ρροχωρϊντασ καταχωρϊ το ΦΡΑ των ειδϊν.  

Για τισ ανάγκεσ του παραδείγματόσ 

μασ ζχουμε καταχωριςει ςτο 

Λογιςτικό ςχζδιο τζςςερισ 

Λογαριαςμοφσ ΦΡΑ, Ραγίων, Αγορϊν, 

Εξόδων και Ρωλιςεων. Θα 

δθμιουργιςουμε λοιπόν μία 

ξεχωριςτι κατθγορία ΦΡΑ για τισ 

Αγορζσ και τισ Ρωλιςεισ, μία 

κατθγορία για τα Ράγια και μία 

κατθγορίασ για τα ζξοδα κατά το 

παράδειγμα τθσ εικόνασ 9. 

 

Εικόνα 9 ΦΠΑ Ειδών 
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Τζλοσ ςτισ Ομάδεσ Καταχϊρθςθσ δθλϊνω το ποςοςτό ΦΡΑ και τουσ λογαριαςμοφσ 

τουσ οποίουσ ακολουκεί ο ΦΡΑ. Ραρατθρϊ ότι ςτισ ομάδων εξόδων και Ραγίων 

καταχωρϊ μόνο λογαριαςμοφσ εξόδων, ενϊ ςτο ςτθν ομάδα Αγορϊν- Ρωλιςεων 

ςτουσ λογαριαςμοφσ Ρωλιςεων καταχωρϊ τον λογαριαςμό ΦΡΑ Ρωλιςεων. 

 

Εικόνα 10 Παραμετροποίθςθ Ομάδων Καταχώρθςθσ 

Επόμενο βιμα είναι θ διλωςθ του ΦΡΑ ςτισ ομάδεσ καταχωριςεων. Επιλζγουμε 

Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ραραμετροποίθςθ-> Ομάδεσ καταχωριςεων-> Γενικά και 

καταχωροφμε μία ομάδα καταχϊρθςθσ πελατϊν και προμθκευτϊν εντόσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τισ ομάδεσ διαφθμιςτικό υλικό (για τισ αγορζσ και τισ 

πωλιςεισ), ζξοδα (για τισ δαπάνεσ) και πάγια (για τισ αγορζσ Ραγίων) κατά το 

υπόδειγμα των εικόνων 11 και 12. 

 

Εικόνα 11 

 

Εικόνα 12 

Ζπειτα επιλζγοντασ από το ίδιο μενοφ τθν Ραραμετροποίθςθ Ομάδων Καταχϊρθςθσ 

καταχωροφμε τουσ ςυνδυαςμοφσ ομάδων καταχϊρθςθσ ςυμβαλλομζνων και ειδϊν, 
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κακϊσ και τουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ πωλιςεων και αγορϊν. 

 

Για τισ ανάγκεσ του δικοφ μασ CaseStudy κα ορίςουμε κατθγορία ΦΡΑ μόνο ςτουσ 

λογαριαςμοφσ που κα χρθςιμοποιιςουμε. Επιςτρζφοντασ λοιπόν ςτουσ 

λογαριαςμοφσ του Λογιςτικοφ ςχεδίου ςτον Λογαριαςμό 140000 ότι είναι 

λογαριαςμόσ Αγορϊν, ΕΕ και αφορά πάγια. Αντίςτοιχα καταχωρϊ ςτον λογαριαςμό 

250500 ότι είναι λογαριαςμόσ αγορϊν, ΕΕ, αφορά διαφθμιςτικό Υλικό και είναι 

λογαριαςμόσ αγορϊν. Συνεχίηουμε κατά τον ίδιο τρόπο τθν καταχϊρθςθ ςε όλουσ 

τουσ λογαριαςμοφσ. Σθμειϊνεται ότι οι λογαριαςμοί  130100 (Επιβατικό 

Αυτοκίνθτο) και 140300 (Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ) δεν κα ζχουν ΦΡΑ κακϊσ κα 

κινθκοφν κατά τθν ζναρξθ τθσ των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ για ειςφορά 

κεφαλαίου εισ είδοσ. Αν αργότερα χρειαςτεί να κινιςουμε τουσ λογαριαςμοφσ 

αυτοφσ για αγορζσ παγίων κα ανοίξουμε νζουσ τριτοβάκμιουσ οι οποίοι κα ζχουν 

τθν παραμετροποίθςθ του ΦΡΑ. 

2.3 εηξέο Αξίζκεζεο 

Πταν κα ξεκινιςουμε τθν καταχϊρθςθ τόςο των πελατϊν και των προμθκευτϊν 

όςο και των διάφορων παραςτατικϊν (αγορϊν, πωλιςεων, εξόδων, παγίων κτλ) κα 

πρζπει να προβλζψουμε ότι κάκε ζνα από αυτά ζχει μία μοναδικι αρίκμθςθ. Το 

Navision  μασ δίνει τθ δυνατότθτα να παραμετροποιεί ο χριςτθσ τισ αρικμιςεισ 

κατά τισ ανάγκεσ τισ εκάςτοτε επιχείρθςθσ. Ζτςι κα ορίςουμε αυτόματεσ ςειρζσ  

πελατϊν, προμθκευτϊν και διάφορων ειδϊν παραςτατικϊν. 
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Εικόνα 13 Ομάδεσ Καταχώρθςθσ Πελατών 

Επιλζγω Διαχείριςθ->Ραραμετροποίθςθ εφαρμογϊν-> Γενικά-> Αρ. Σειράσ και 

ξεκινοφμε τθν καταχϊρθςθ με τθν ςειρά αρίκμθςθσ των πελατϊν. Επιλζγω Σειρά-> 

Γραμμζσ και καταχωρϊ κατά τθν Εικόνα 14. Ορίηω τον αρικμό 999990 για να 

ενθμερϊςει το πρόγραμμα ότι ζχω ςχεδόν καλφψει τουσ αρχικοφσ αρικμοφσ 

αρίκμθςθσ και πρζπει να προχωριςω ςε νζα παραμετροποίθςθ. Συνεχίηουμε κατά 

τον ίδιο τρόπο με όλεσ τισ Σειρζσ Αρίκμθςθσ που εξυπθρετοφν τθν λειτουργία τθσ 

επιχείρθςισ μασ. 
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2.4 Παξακεηξνπνίεζε Αγνξώλ & Πιεξσκώλ, Πσιήζεσλ & 

Δηζπξάμεσλ, Λνηπώλ Δγγξαθώλ θαη Ηκεξνινγίσλ 

Το τελευταίο βιμα τθσ Ραραμετροποίθςθσ του ERP μασ πριν προχωριςουμε ςτισ 

καταχωριςεισ των πρϊτων ςτοιχείων είναι θ παραμετροποίθςθ των Αγορϊν και 

των Ρλθρωμϊν, των Ρωλιςεων & Ειςπράξεων, των λοιπόν εγγραφϊν και των 

Θμερολογίων. Κυρίωσ κα δθλϊςουμε τισ αυτόματεσ ςειρζσ αρίκμθςθσ και κα 

ορίςουμε ζνα Γενικό Θμερολόγιο και τισ κατθγορίεσ των αρικμιςεων που κα 

εμφανίηονται ςε αυτό. 

Ξεκινϊντασ από τθν παραμετροποίθςθ των Αγορϊν και Ρλθρωμϊν, επιλζγουμε 

Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ρλθρωμζσ-> Ραραμετροποίθςθ Αγορϊν & Ρλθρωμϊν και 

ςυμπλθρϊνουμε τθν καρτζλα με τισ ςειρζσ αρίκμθςθσ που είχαμε ορίςει ςτθν 

προθγοφμενθ ενότθτα. 

 

 

Εικόνα 14 Παραμετροποίθςθ Αγορών & Πλθρωμών 
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Ομοίωσ προχωράμε ςτθν παραμετροποίθςθ των Ρωλιςεων & Ειςπράξεων κατά τθν 

Εικόνα 15. Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ειςπράξεισ-> Ραραμετροποίθςθ-> 

Ραραμετροποίθςθ Ρωλιςεων & Ειςπράξεων και καταχωρϊ: 

 

 

Εικόνα 15 Παραμετροποίθςθ Πωλιςεων & Ειςπράξεων 

Στθν ςυνζχεια καταχωρϊ τζςςερα πρότυπα εγγραφϊν: ζνα για Συμψθφιςτικζσ 

Εγγραφζσ Γενικισ Λογιςτικισ, ζνα για ταμειακζσ Εγγραφζσ Γενικισ Λογιςτικισ, ζνα 

για τισ ειςπράξεισ των Ρελατϊν και ζνα για τισ πλθρωμζσ των Ρρομθκευτϊν. 

Επιλζγω Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ραραμετροποίθςθ->Γενικά-> Ρρότυπα Εγγραφϊν 

και καταχωρϊ. 
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Εικόνα 16 Πρότυπα Εγγραφών 

Ραρατθρϊ ότι μόνο ςτισ ςυμψθφιςτικζσ Εγγραφζσ δεν κινείται ο λογαριαςμόσ του 

ταμείου. Με τθν καταχϊρθςθ αυτϊν των προτφπων ορίηω τθν λογιςτικοποίθςθ των 

άρκρων. 

Τζλοσ κα ορίςουμε τα επιμζρουσ Θμερολόγια και τον Γενικό Θμερολόγιο ςτο οποίο 

κα ςυγκεντρϊνεται το ςφνολο των εγγραφϊν που ενθμερϊνουν τθν Γενικι 

Λογιςτικι. 

Αρχικά δθμιουργοφμε το Γενικό Θμερολόγιο. Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> 

Ραραμετροποίθςθ->Γενικά-> Τφποι θμερολογίων και καταχωρϊ. Στθν ςυνζχεια 

Επιλζγω Διαχείριςθ-> Ραραμετροποίθςθ Εφαρμογϊν-> Γενικά-> Αρικμοί Σειράσ ανά 

θμερολόγιο και  το ςφνολο των ςειρϊν που ενθμερϊνουν τθν γενικι Λογιςτικι.    
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Στην 

 

Εικόνα 17 Σφπο Θμερολογίου 

 

Εικόνα 18 Καταχώρθςθ ειρών ανά Θμερολόγια 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΓΓΡΑΦΔ ΔΝΑΡΞΗ  

Για να ςυςτακεί και να λειτουργιςει μία επιχείρθςθ κα πρζπει οι ιδιοκτιτεσ τθσ να 

τθν επενδφςουν τόςο ςε κεφάλαιο όςο και ςε είδοσ. Για τθν εταιρεία S_TECH οι 

μζτοχοι αποφαςίηουν να ειςφζρουν ςε είδοσ τον Θλεκτρονικό εξοπλιςμό αξίασ 

20.000,00 €  και ζνα αυτοκίνθτο αξίασ 20.000,00€. Επίςθσ για τισ πρϊτεσ 

χρθματοοικονομικζσ τθσ ανάγκεσ οι μζτοχοι κα ειςφζρουν ςε χρθματικό κεφάλαιο 

120.000,00€. Θ καταχϊρθςθ των ειςφορϊν ςε είδοσ και μετρθτά κα είναι και οι 

πρϊτεσ καταχωριςει που κα γίνουν και ζτςι κα ξεκινιςει από 01/01/2012 θ 

λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ επιχείρθςθσ μζςω του Navision.  

3.1 Δηζθνξέο ζε είδνο 

Το πρϊτο βιμα πριν γίνουν οι καταχωριςεισ είναι να βεβαιωκοφμε ότι 

βριςκόμαςτε ςτθν ςωςτι Οικονομικι Χριςθ. Από το Αρχικό Μενοφ κα επιλζξουμε 

εργαλεία-> Θμερομθνία Εργαςίασ και κα καταχωριςουμε τθν θμερομθνία ζναρξθσ. 

 

Εικόνα 19 Ειςαγωγι Θμερομθνίασ 

Στθν ςυνζχεια κα επιλζξουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Εγγραφζσ 

Λογιςτικισ. Από το αναδυόμενο παράκυρο κα επιλζξουμε τισ Συμψθφιςτικζσ 

Εγγραφζσ, όπωσ τισ είχαμε ορίςει ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο.  
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Εικόνα 20 Εγγραφι Ειςφορών ςε είδοσ 

Το πρϊτο που παρατθροφμε όταν ανοίγει το παράκυρο των εγγραφϊν Γενικισ 

Λογιςτικισ είναι ότι θ θμερομθνία και θ ςειρά αρίκμθςθσ ζρχονται αυτόματα. 

Συγκεκριμζνα θ ςειρά αρίκμθςθσ είναι αυτι που είχαμε ορίςει ςτο Κεφάλαιο 2 για 

τισ Συμψθφιςτικζσ Εγγραφζσ. Το επόμενο βιμα μασ είναι να «κωδικοποιιςουμε» 

τθν ειςφορά ςε είδοσ ςε εγγραφι λογιςτικισ. Ριςτϊνουμε λοιπόν τον λογαριαςμό 

400000 Καταβεβλθμζνο μετοχικό Κεφάλαιο και χρεϊνουμε τουσ λογαριαςμοφσ 

παγίων 130100 Επιβατικό Αυτοκίνθτο και 140300 Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ και 

Θλεκτρολογικό υλικό ςτουσ οποίουσ δεν είχαμε παραμετροποιιςει  το ΦΡΑ εφόςον 

δεν κα εκδοκεί κάποιο παραςτατικό και δεν εμπεριζχεται αγοροπωλθςία. Σε αυτι 

τθν εγγραφι και τόςοι οι λογαριαςμοί των παγίων όςο και ο λογαριαςμόσ 

Κεφαλαίου αυξάνονται κατά τα αντίςτοιχα ποςά. Στο κλείςιμο τθσ Οικονομικισ 

Χριςθσ οι πρϊτοι κα εμφανιςτοφνε ςτο Ενεργθτικό του Ιςολογιςμοφ, αποςβεςμζνοι 

κατά το ανάλογο ποςό εφόςον προχωριςουμε ςε αποςβζςεισ, και ο δεφτεροσ κα 

εμφανιςτεί ςτο Ρακθτικό ωσ Κδια Κεφάλαια.  

Ρριν να προχωριςουμε ςτθν 

καταχϊρθςθ τθσ εγγραφισ κα 

δείξουμε πωσ μποροφμε να κάνουμε 

δοκιμαςτικι καταχϊρθςθ για να 

ελζγξουμε ότι οι λογαριαςμοί 

κινοφνται ςωςτά.  
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Ρροχωράμε ςτθν Ρροεπιςκόπθςθ και βλζπουμε ςτθν καρτζλα ότι το άρκρο ζχει  

κινιςει ςωςτά τουσ λογαριαςμοφσ.   

 

Εικόνα 21 Καρτζλα Λογιςτικισ Εγγραφισ 

Εφόςον βεβαιωκικαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλθμα ςτθν λογιςτικι μασ 

εγγραφι επιλζγουμε καταχϊρθςθ και καταχωροφμε το άρκρο. 

Επιπλζον, εφόςον γίνει θ καταχϊρθςθ ελζγχουμε ςτο Λογιςτικό Σχζδιο αν 

εμφανίηονται ςωςτά τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν.  

 

Εικόνα 22 Εμφάνιςθ νζου υπολοίπου ςτουσ Κινοφμενουσ Λογαριαςμοφσ 
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Μζςα από το Υπόλοιπο του Λογαριαςμοφ μποροφμε να προχωριςουμε ςτον ζλεγχο 

του Θμερολογίου και του Ιςοηυγίου. Επιλζγουμε το βελάκι κατά το υπόδειγμα τθσ 

Εικόνασ 21, επιλζγουμε περιιγθςθ, Εμφάνιςθ και τζλοσ Ρροεπιςκόπθςθ.   

 

 

Εικόνα 23 Περιιγθςθ & Δοκιμαςτικι Εκτφπωςθ Λογιςτικοφ Άρκρου 
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Εικόνα 24 Εγγραφζσ Θμερολογίου 

Στθν ςυνζχεια κα προχωριςουμε ςτον ζλεγχο του Ιςοηυγίου. Επιλζγω Οικονομικι 

Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Εκτυπϊςεισ-> Ιςοηφγιο Αναλυτικϊν Κακολικϊν 



25 

 

(ΕΛΛ) και καταχωρϊ το διάςτθμα των εγγραφϊν.

 

Εικόνα 25 Προεπιςκόπθςθ Ιςοηυγίου Αναλυτικών Κακολικών 

Επιπλζον ςτθν καρτζλα Επιλογζσ, επιλζγουμε Εκτφπωςθ Λογαριαςμών με Κίνθςθ 

ςτθν Περίοδο και πατάμε Προεπιςκόπθςθ. 

 

Εικόνα 26 Καρτζλα Επιλογζσ

Μασ εμφανίηεται θ Ρροεπιςκόπθςθ τθσ εκτφπωςθσ του Ιςοηυγίου Γενικοφ και 

Αναλυτικών Καθολικών. 
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Εικόνα 27 Ιςοηφγιο Γενικοφ και Αναλυτικών Κακολικών 

3.2 Δηζθνξέο ζε κεηξεηά 

Ππωσ αναφζραμε και πριν, μία επιχείρθςθ για να ξεκινιςει τθν δραςτθριότθτά τθσ 

χρειάηεται ειςφορζσ ςε μετρθτά για να καλφψει τα λειτουργικά τθσ ζξοδα. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, οι μζτοχοι κα ειςφζρουν ςε μετρθτά 120.000,00€. Θα 

προχωριςουμε ςτθν εγγραφι του λογιςτικοφ άρκρου. Θα επιλζξουμε Οικονομικι 

Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Εγγραφζσ Γενικισ Λογιςτικισ. Εμφανίηεται ο 

κατάλογοσ των πρότυπων εγγραφϊν που ζχω ορίςει ότι κα γίνονται από τθν Γενικι 

Λογιςτικι και επιλζγω τισ Ταμειακζσ Εγγραφζσ . Οι λογαριαςμοί που κα κινθκοφνε 

είναι ο 380000 Χρθματικά Διαθζςιμα, ο οποίοσ κα χρεωκεί, και ο 400000 

Καταβεβλθμζνο Μετοχικό Κεφάλαιο, ο οποίοσ κα πιςτωκεί. 
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Εικόνα 28  Σαμειακζσ Εγγραφζσ Γενικισ Λογιςτικισ 

 

Εικόνα 29 Εγγραφι Ειςφοράσ ςε Μετρθτά 

 

Το επόμενό μου βιμα είναι να ελζγξω το Λογαριαςμό μου ςτο Λογιςτικό Σχζδιο, το 

Γενικό Θμερολόγιο και το Ιςοηφγιο Γενικοφ και Αναλυτικϊν Κακολικϊν. Ακολουκοφμε 

ακριβϊσ τθν ίδια διαδικαςία που ακολουκιςαμε και ςτθν καταχϊρθςθ των ειςφορϊν 

ςε είδοσ. Βλζπουμε ότι το Υπόλοιπο του Λογαριαςμοφ 40 Καταβεβλθμζνο Μετοχικό 

Κεφάλαιο ζχει ανζλκει ςτα 160.000,€ και τα χρθματικά μου Διακζςιμα ςε 120.000,00 €. 

Ζτςι ζχουμε κάνει ζναν πρϊτο ζλεγχο και ζχουμε διαπιςτϊςει ότι το Λογιςτικό μασ 

Άρκρο ζχει ενθμερϊςει ςωςτά τουσ Κινοφμενουσ Λογαριαςμοφσ. 
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Εικόνα 30 Τπόλοιπα Λογαριαςμών μετά τθν καταχώρθςθ των Ειςφορών ςε Μετρθτά 

3.3 Λνηπέο Δγγξαθέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο 

Κατά τθν διάρκεια του πρϊτου μινα ηωισ τθσ επιχείρθςθσ, λαμβάνουν χϊρα διάφορεσ 

οικονομικζσ ςυναλλαγζσ οι οποίεσ κα καταχωρθκοφνε ςτθν Γενικι Λογιςτικι. Θ πρϊτθ 

οικονομικι ςυναλλαγι αφορά τθν αςφάλιςθ του αυτοκινιτου από 01/01/2012 ζωσ 

31/12/2012 αξίασ 1.200€. Θα προχωριςουμε ςτθν καταχϊρθςθ τθσ εγγραφισ. 

Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Εγγραφζσ λογιςτικισ-> 

Ταμειακζσ Γενικισ Λογιςτικισ. 

 

Εικόνα 31 Εγγραφι Αςφαλίςτρων 
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Με τον ίδιο τρόπο κα προχωριςουμε ςτθν καταχϊρθςθ των εξισ Λογιςτικϊν 

Εγγραφϊν: 

1/1/2012 Ενοικίαςθ γραφείου για τθν ςτζγαςθ τθσ επιχείρθςθσ και καταβάλλονται τα 

ενοίκια των πρϊτων ζξι μθνϊν 

 

2/1/2012 Ρροςλαμβάνονται τρεισ υπάλλθλοι με μθνιαίο μιςκό 800,00€. Κατά τθν 

πρόςλθψι τουσ καταβάλλονται από 200,00€ ςτον κακζνα τα οποία κα ςυμψθφιςτοφνε 

με τθν πρϊτθ μιςκοδοςία τουσ. 

 

Εικόνα 32 Λογιςτικι Εγγραφι Ενοικίων 
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19/1/2012 Αγοράηονται μετοχζσ αξίασ 10.000,00 € Μετρθτοίσ 

 

Εικόνα 33 Λογιςτικι Εγγραφι Αγοράσ Μετοχών 

21/1/2012 Ο Υπάλλθλοσ ΔΔ ηθτάει και λαμβάνει δάνειο  φψουσ 500,00 € το οποίο κα 

εξοφλιςει ςυμψθφιηόμενο με τθν μιςκοδοςία των επόμενων πζντε μθνϊν ιςόποςα, 

αρχισ Γενομζνθσ από τον Ιανουάριο. 

 

30/1/2012 Καταβάλλεται θ μιςκοδοςία του μθνόσ Ιανουαρίου με εξαίρεςθ τον μιςκό 

του ΕΕ που ιταν αςκενισ. 
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Εικόνα 34 Εγγραφι Μιςκοδοςίασ 

31/1/2012 Θ εταιρεία διαπραγματεφεται  με τθν τράπεηα Ω για ενυπόκθκο Δάνειο 

φψουσ 50.000,00 € για τισ ανάγκεσ ανζγερςθσ δικοφ τθσ Studio. Λαμβάνει τθν πρϊτθ 

δόςθ φψουσ 5000,00€. 

 

Εικόνα 35 Εγγραφι Α Δόςθσ Δανείου 
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Ζπειτα από τθν καταχϊρθςθ όλων των παραπάνω εγγραφϊν παίρνουμε τθν καρτζλα 

του Γενικοφ Κακολικοφ και ελζγχουμε ότι εμφανίηονται όλεσ οι κινιςεισ ςτουσ 

Ρρωτοβάκμιουσ Λογαριαςμοφσ του Λογιςτικοφ Σχεδίου. 

 

Εικόνα 36 Γενικό Κακολικό 

Διαπιςτϊνουμε λοιπόν ότι όλεσ οι εγγραφζσ ζχουν ενθμερϊςει ςωςτά τθν Γενικι 

Λογιςτικι.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Καηαρσξήζεηο Πξνκεζεπηώλ θαη Πειαηώλ, Αγνξώλ θαη 

Πσιήζεσλ, Πιεξσκώλ θαη Δηζπξάμεσλ, Έιεγρνο ΦΠΑ, Δγγξαθέο ΦΜΤ, 

Ιζνδύγηα θαη Καξηέιεο. 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα προχωριςουμε ςτθν παρουςίαςθ καταχωριςεων τθσ 

Εμπορικισ Διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ.  

4.1 Καηαρώξεζε & Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηώλ, Σηκνινγίσλ Αγνξώλ & 

Πιεξσκώλ, Γεκηνπξγία πζρεηίζεσλ Δγγξαθώλ. 

Στθν διάρκεια μίασ λογιςτικισ χριςθσ θ εταιρεία δθμιουργεί ςυνεργαςίεσ με νζουσ 

προμθκευτζσ και ςυνεχϊσ αναηθτά τθν διεφρυνςθ του πελατολογίου τθσ. Στθν δικι μασ 

επιχείρθςθ, δεδομζνου ότι είναι νζα, κα καταχωρθκοφν όλοι οι Ρρομθκευτζσ και οι 

πελάτεσ με τουσ οποίουσ ζχει ςυνάψει ςυνεργαςίεσ. 

Ρροχωροφμε ςε ζνα παράδειγμα καταχϊρθςθσ Ρρομθκευτι. Επιλζγω Οικονομικι 

Διαχείριςθ-> Ρλθρωμζσ-> Ρρομθκευτζσ και καταχωροφμε όλα τα ςτοιχεία του 

Ρρομθκευτι ςτθν καρτζλα Γενικά. Ο προμθκευτισ μασ είναι ο Αυγερίου Κωνςταντίνοσ. 

 

Εικόνα 37 Εγγραφι Λογιςτικισ 
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Επιλζγω τθν καρτζλα τιμολόγθςθ και καταχωρϊ κατά το υπόδειγμα τισ Εικόνασ 38: 

 

Εικόνα 38 Καταχώρθςθ τοιχείων Σιμολόγθςθσ 

Καταχωροφμε τθν εφορία ςτθν οποία ανικει, το επάγγελμα του προμθκευτι και τισ 

Ο.Κ. Συμβαλλομζνων, ΦΡΑ και Ρρομθκευτϊν. Τζλοσ ςτθν καρτζλα Ρλθρωμζσ 

καταχωροφμε τισ μεκόδουσ πλθρωμισ και επιλζγουμε μία από τισ τζςςερισ ανάλογα με 

τθν ςυμφωνία που ζχουμε κάνει με τον Ρρομθκευτι. 
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Εικόνα 39 Καταχώρθςθ Μεκόδων Πλθρωμισ 

Με τον ίδιο τρόπο καταχωρϊ και τουσ υπόλοιπουσ Ρρομθκευτζσ. 

Στθν ςυνζχεια κα δείξουμε πωσ μποροφμε να καταχωροφμε κινιςεισ των προμθκευτϊν, 

όπωσ Ρροκαταβολζσ, Τιμολόγια Αγορϊν, Ρλθρωμζσ και ςυςχζτιςθ Ρλθρωμϊν με 

Τιμολόγια Αγορϊν. 

Αρχικά θ επιχείρθςθ ςυμφωνεί με τον Αυγερίου να προχωριςει ςε αγορά επίπλων και 

ςυςκευϊν αξίασ 7.000,00€ πλζον ΦΡΑ. Με το κλείςιμο τθσ ςυμφωνίασ καταβάλλονται 

ςτον προμθκευτι 2.000,00€ ενϊ το υπόλοιπο κα καταβλθκεί ωσ εξισ: το ½ με τθν 

παραλαβι των επίπλων και ςυςκευϊν και το υπόλοιπο ½ τρείσ μινεσ μετά τθν 

παραλαβι με ιςόποςθ ςυναλλαγματικι. Ρροχωροφμε ςτθν αρχικά ςτθν καταχϊρθςθ 

τθσ προκαταβολισ. Βεβαιωνόμαςτε ότι θ θμερομθνία εργαςίασ είναι 1/1/2012 και 

επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ρλθρωμζσ-> Εγγραφζσ Ρλθρωμϊν. Το ςφςτθμα 

μασ δίνει αυτόματα τθν αρίκμθςθ και τον λογαριαςμό ιςοηφγιςθσ γιατί το ζχουμε ορίςει 

ςτο πρότυπο Ρλθρωμζσ ςε προθγοφμενο κεφάλαιο.  
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Εικόνα 40 Εγγραφι προκαταβολισ ςτον προμθκευτι Αυγερίου 

Επιλζγω τον προμθκευτι Αυγερίου και καταχωροφμε τθν προκαταβολι φψουσ 

2.000,00€. 

Για να δοφμε τθν αν ζχει περαςτεί θ προκαταβολι ςτθν καρτζλα του προμθκευτι 

επιλζγω Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ρλθρωμζσ-> Ρρομθκευτζσ.  

 

Εικόνα 41 Καρτζλα προμθκευτι 

Επιλζγουμε τον προμθκευτι Αυγερίου. Στο υπόλοιπο βλζπουμε ότι ζχει ενθμερωκεί 

ςωςτά θ προκαταβολι. 
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Βλζπουμε τθν αρχικι εγγραφι από τθν οποία προζρχεται θ προκαταβολι. Επιλζγοντασ 

τθν περιιγθςθ εμφανίηονται οι δφο εγγραφζσ ςτθν Γενικι Λογιςτικι. Μία εγγραφι 

προμθκευτϊν και μία Αναλυτικι εγγραφι προμθκευτϊν (Συςχζτιςθ). 

Επιλζγω τθν Γραμμι Γενικι Λογιςτικι και το κουμπί Εμφάνιςθ και παρατθρϊ το άρκρο 

τθσ Γενικισ Λογιςτικισ. Στθν παροφςα φάςθ δεν ζχουμε καταχωριςει ακόμθ κάποιο 

τιμολόγιο αγοράσ και γι αυτό δεν μποροφμε να προβοφμε ςε ςυςχζτιςθ, μία 

δυνατότθτα που μασ δίνει το Navision. 

Θα προχωριςουμε λοιπόν ςτθν καταχϊρθςθ του τιμολογίου που κα εκδϊςει ο 

προμθκευτισ Αυγερίου με τθν παράδοςθ τθσ παραγγελίασ. Βεβαιϊνομαι ότι θ 

Θμερομθνία καταχϊριςθσ του ςυςτιματοσ είναι 4/1/2012, τθν μζρα που 

παραλαμβάνουμε τα προϊόντα. Επιλζγουμε Αγορζσ-> Επεξεργαςία Εντολισ-> 

Ραραγγελίεσ Αγορϊν. Θα μποροφςαμε εναλλακτικά να καταχωριςουμε απευκείασ το 

τιμολόγιο επιλζγοντασ από το μενοφ Αγορζσ τισ Εγγραφζσ Αγορϊν. 
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Εικόνα 42 Καταχώρθςθ τιμολογίου αγοράσ Επίπλων και υςκευών 

Και εδϊ το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τθν αρίκμθςθ. Διορκϊνω τισ θμερομθνίεσ και 

καταχωρϊ τον αρικμό Τιμολογίου Αγοράσ, τθν μζκοδο πλθρωμισ, τον λογαριαςμό 

λογιςτικισ 140000 Ζπιπλα και Συςκευζσ και τθν κακαρι αξία του τιμολογίου. Το ΦΡΑ 

ενθμερϊνεται αυτόματα. Μποροφμε πριν προχωριςουμε ςτθν οριςτικι καταχϊρθςθ 

του τιμολογίου ςτθν δοκιμαςτικι καταχϊρθςθ και να δοφμε το άρκρο Λογιςτικισ που 

δθμιουργείται. Τζλοσ επιλζγουμε Καταχϊρθςθ-> Ραραλαβι και τιμολόγθςθ-> ΟΚ.  

Επιςτρζφουμε ςτθν καρτζλα του προμθκευτι και βεβαιωνόμαςτε ότι το τιμολόγιο ζχει 

περάςει ςτο υπόλοιπο του προμθκευτι. 
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Εικόνα 43 Ενθμερωμζνθ Καρτζλα Προμθκευτι 

Κατά τθν προθγοφμενθ διαδικαςία επιλζγουμε τθν ανάλυςθ του Υπολοίπου και 

βλζπουμε τισ εγγραφζσ Λογιςτικισ που ζχουν δθμιουργθκεί. 

 

Εικόνα 44 Εγγραφζσ ςτα Τποςυςτιματα τθσ Γενικισ Λογιςτικισ 

Δθμιουργικθκαν 3 εγγραφζσ Γενικισ Λογιςτικισ, εγγραφι ςτο υποςφςτθμα ΦΡΑ, 

εγγραφι ςτο υποςφςτθμα των προμθκευτϊν και αναλυτικι εγγραφι προμθκευτϊν. 

Επιλζγοντασ τθν γραμμι Γενικι Λογιςτικι εμφανίηεται το λογιςτικό άρκρο.  
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Τζλοσ κα δείξουμε πωσ μπορεί να γίνει ςυςχζτιςθ μεταξφ των πλθρωμϊν προσ τουσ 

προμθκευτζσ και των τιμολογίων τα οποία πλθρϊνονται. Αν και πολλζσ επιχειριςεισ 

δεν χρθςιμοποιοφν τισ αντιςτοιχίςεισ, εντοφτοισ αποτελεί ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο 

για να γνωρίηει ο χειριςτισ ποια τιμολόγια ζχουν κλείςει και πια παραμζνουν 

ανεξόφλθτα. Το Navision δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να κάνει τθν ςυςχζτιςθ είτε 

ταυτόχρονα με τθν καταχϊρθςθ τθσ πλθρωμισ, είτε εκ των υςτζρων με διαδικαςίεσ 

επιλογισ εγγραφϊν από τον χριςτθ. 

Θα προχωριςουμε αρχικά ςτθν χειροκίνθτθ Συςχζτιςθ Εγγραφϊν. Επιλζγουμε 

Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ρλθρωμζσ-> Ρρομθκευτζσ και αναλφουμε το υπολογιηόμενο 

πεδίο Υπόλοιπο.  

 

Εικόνα 45 1ο βιμα υςχζτιςθσ Εγγραφών 

Στθν καρτζλα Εγγραφζσ Ρρομθκευτϊν Επιλζγουμε το υπόλοιπο τθσ πλθρωμισ και ςτθν 

επόμενθ καρτζλα τθν γραμμι του τιμολογίου που είχαμε νωρίτερα καταχωρίςει. 
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Εικόνα 46 υςχζτιςθ εγγραφισ πλθρωμισ με Σιμολόγιο Αγοράσ 

Επιλζγουμε Συςχζτιςθ και Κακοριςμό Εγγραφισ Συςχζτιςθσ ϊςτε να ορίςουμε ότι θ 

βαςικι εγγραφι αναφοράσ ςτθν οποία κα γίνει θ ςυςχζτιςθ είναι το τιμολόγιο.  

Στθν επόμενθ καρτζλα το τιμολόγιο εμφανίηεται ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ. Επιλζγω 

τθν γραμμι τθσ προκαταβολισ τθσ οποία κζλω να ςυςχετίςω και τθν επιλογι 

Συςχζτιςθ-> Κακοριςμόσ Συςχζτιςθσ με ID. Εφόςον βεβαιωκοφμε ότι το τελικό ποςό του 

τιμολογίου ζχει μειωκεί κατά το ποςό τθσ προκαταβολισ, Επιλζγουμε Συςχζτιςθ-> 

Καταχϊρθςθ Συςχζτιςθσ. Στθν οκόνθ μασ εμφανίηεται πλζον μόνο το τιμολόγιο θ δε 

προκαταβολι δεν εμφανίηεται γιατί ζχει ςυςχετιςτεί. 
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Εικόνα 47 Ολοκλιρωςθ Χειροκίνθτθσ υςχζτιςθσ Εγγραφισ 

Τϊρα κα προχωριςουμε ςτθν Αυτόματθ Συςχζτιςθ Εγγραφϊν. Ππωσ αναφζραμε και 

νωρίτερα ςτο παράδειγμά μασ, ςτισ 4/1/2012 θ εταιρεία παραλαμβάνει τα ζπιπλα και 

τα ςκεφθ από τον προμθκευτι Αυγερίου. Θ ςυμφωνία πλθρωμισ είναι να δοκοφν με 

τθν παραλαβι το μιςό ποςό του υπολοίπου του τιμολογίου, και θ εξόφλθςθ να γίνει ςε 

τρείσ μινεσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ με ςυναλλαγματικι. 

Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ρλθρωμζσ-> Εγγραφζσ Ρλθρωμϊν.  

 

Εικόνα 48 Εγγραφι Πλθρωμισ Αυγερίου 
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Καταχωροφμε τθν θμερομθνία και το ποςό που κα Χρεωκεί ςτον προμθκευτι. 

Ραρατθροφμε ότι ο Λογαριαςμόσ 380000 Χρθματικά Διαθζςιμα εμφανίηεται αυτόματα. 

Στθν ςυνζχεια επιλζγουμε το πεδίο Συςχζτιςθ με τφπο Ραραςτατικοφ Τιμολόγιο και ςτο 

πεδίο Συςχζτιςθ με Αρικμό Ραραςτατικοφ επιλζγουμε να δοφμε τθν λίςτα των 

εκκρεμϊν τιμολογίων του προμθκευτι. Στο παράδειγμά μασ υπάρχει μόνο ζνα 

καταχωρθμζνο τιμολόγιο του Ρρομθκευτι Αυγερίου. 

 

Εικόνα 49 Αυτόματθ υςχζτιςθ Εγγραφών 

Στθν οκόνθ τθσ Συςχζτιςθσ το εκκρεμζσ υπόλοιπο του τιμολογίου- αφαιροφμενθσ τθσ 

προκαταβολισ και το τελικό υπόλοιπο μετά τθν Συςχζτιςθ και αυτισ τθσ πλθρωμισ. 

Επιλζγουμε ΟΚ. 
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Εικόνα 50 Αυτόματθ υςχζτιςθ Εγγραφισ 

Στθν οκόνθ των εγγραφϊν πλθρωμϊν εμφανίηεται το προσ ςυςχζτιςθ παραςτατικό και 

επιλζγουμε Καταχϊρθςθ-> Καταχϊρθςθ ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. 

Μετά το πζρασ των τριϊν μθνϊν ο προμθκευτισ Αυγερίου κα εξοφλθκεί. Θα 

καταχωριςουμε τθν πλθρωμι και κα κάνουμε τθν ςυςχζτιςι τθσ με το τιμολόγιο με τον 

ίδιο ακριβϊσ τρόπο που κάναμε και τθν προθγοφμενθ εγγραφι. Με τθν ολοκλιρωςθ 

όλων των καταχωριςεων κα ελζγξουμε τισ εγγραφζσ που δθμιουργικθκαν ςτα 

υποςυςτιματα και τισ εγγραφζσ ςυςχζτιςθσ. Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> 

Ρλθρωμζσ-> Ρρομθκευτζσ.

 

Εικόνα 51 Ζλεγχοσ υςχετίςεων ςτα Τποςυςτιματα τθσ Γενικισ Λογιςτικισ 



45 

 

Ράμε ςτθν ανάλυςθ πεδίου του υπολοίπου και ςτθν καρτζλα Εγγραφζσ Ρρομθκευτϊν 

Βλζπουμε ότι και το τιμολόγιο και οι πλθρωμζσ ζχουν υπόλοιπο 0,00. 

Κατά τον ίδιο τρόπο προχωράμε ςτο άνοιγμα των υπόλοιπων προμθκευτϊν, ςτθν 

καταχϊρθςθ Τιμολογίων Αγορϊν και πλθρωμϊν και ςτισ αντιςτοιχίςεισ τουσ. Θα 

προβοφμε λοιπόν ςτισ παρακάτω κινιςεισ: 

 5/1/2012 Γίνεται ςυμφωνία με τον προμθκευτι Βαςιλείου. Τα τιμολόγια κα 

πλθρϊνονται ½ του ςυνόλου τισ αξίασ και ½ με πίςτωςθ δφο μθνϊν. Αγοράηεται 

Διαφθμιςτικό Υλικό αξίασ 4.000,00€ πλζον ΦΡΑ. 

 7/1/2012 Ανατίκεται ςτον τυπογράφο Ευαγγζλου το τφπωμα 1000 αφιςϊν 

1.500,00€ 

 9/1/2012 Ραραλαμβάνονται οι αφίςεσ από τον τυπογράφο Ευαγγζλου με 

τιμολόγιο αξίασ 1.500,00€ πλεόν ΦΡΑ. Καταβάλλονται 1.200,00€ και το 

υπόλοιπο κα πλθρωκεί μετρθτά μετά τρεισ μινεσ. 

 9/1/2012 Ανατίκεται ςε εξωτερικό ςυνεργείο “Αφιςοκολλθτικι” θ 

αφιςοκόλλθςθ των 1000 αφιςϊν ζναντι 450,00€. 

 13/1/2012 Ολοκλθρϊνεται θ αφιςοκόλλθςθ και εκδίδεται τιμολόγιο 450,00€ 

πλζον ΦΡΑ. Το τιμολόγιο εξοφλείται και πλθρϊνονται εξτρά 200,00 € ςε 

καφςιμα, τα οποία βαρφνουν τθν επιχείρθςθ 

 18/1/2012 Ανατίκεται ςτον προμθκευτι Ευαγγζλου θ εκτφπωςθ διαφθμιςτικοφ 

υλικοφ για λογαριαςμό πελάτθ τθσ εταιρείασ αντί 8.000,00€.  

 20/1/2012 Εξοφλείται ο προμθκευτισ Βαςιλείου 

 25/1/2012 Ραραλαμβάνονται το φυλλάδια από τον προμθκευτι Ευαγγζλου μαηί 

με το τιμολόγιο αγορά ιτοι 8.000,00€ πλζον ΦΡΑ. Καταβάλλεται το ποςό των 

4.500,00 € ενϊ το υπόλοιπο κα πλθρωκεί ςε μετρθτοίσ μετά από δφο μινεσ. 

 28/1/2012 Θ επιχείρθςθ παρζλαβε από τον Μθχανικό Θλίου τθν μελζτθ για τθν 

καταςκευι του κτιρίου με τιμολόγιο αξίασ  4.000,00€ πλεόν ΦΡΑ, το οποίο και 

εξοφλείται πλιρωσ. 

 29/1/2012 Καταβάλλεται ςτον Εργολάβο Ηαφειρίου ποςό φψουσ 10.000,00€ ςαν 

προκαταβολι για τθν ζναρξθ εργαςιϊν καταςκευισ του  Studio. 
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Με τθν ολοκλιρωςθ όλων των εγγραφϊν προχωράμε ςτθν Δοκιμαςτικι εκτφπωςθ του 

Ιςοηυγίου των Ρρομθκευτϊν και του Γενικοφ Κακολικοφ. 

Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ρλθρωμζσ-> Εκτυπϊςεισ-> Ιςοηφγιο Ρρομθκευτϊν. 

 

Εικόνα 52 Ιςοηφγιο Προμθκευτών 

Καταχωροφμε το διάςτθμα και επιλζγουμε. Στθν οκόνθ μασ τϊρα ζχουμε το Ιςοηφγιο  

των Ρρομθκευτϊν. Ελζγχουμε ότι όλεσ οι εγγραφζσ των τιμολογίων που ζχουν γίνει 

εμφανίηονται ςωςτά ςτθν οκόνθ μασ. Επίςθσ ελζγχουμε ότι ζχουν περαςτεί ςωςτά και 

όλεσ οι πλθρωμζσ των Ρρομθκευτϊν 
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Εικόνα 53 Ιςοηφγιο Προμθκευτών 

Στθν ςυνζχεια επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Εκτυπϊςεισ-> 

Οικονομικι Διλωςθ-> Γενικό Κακολικό (ΕΛΛ). 

 

 

Εικόνα 54 Γενικό Κακολικό 
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Επιλζγουμε προεπιςκόπθςθ. Στθν οκόνθ μασ τϊρα εμφανίηεται το Ιςοηφγιο του Γενικοφ 

Κακολικοφ. Ρροχωράμε ςτουσ ελζγχουσ για να βεβαιωκοφμε ότι εμφανίηονται όλεσ οι 

μζχρι τϊρα εγγραφζσ.  

 

Εικόνα 55 Ιςοηφγιο Γενικοφ Κακολικοφ 

 

4.2 Καηαρώξεζε & Γηαρείξηζε Πειαηώλ, Σηκνινγίσλ Πσιήζεσλ & 

Δηζπξάμεσλ. 

Ρροχωράμε ςτθν καταχϊρθςθ των πελατϊν. Ραρατθροφμε ότι το ςφςτθμα δίνει 

αυτόματα αρίκμθςθ ςε κάκε νζο πελάτθ και ότι θ παραμετροποίθςθ που καταχωρείται 

ςτθν καρτζλα τιμολόγθςθ επαρκεί για τθν δθμιουργία του λογιςτικοφ Άρκρου ςτθν 

Γενικι Λογιςτικι. 

Για να καταχωριςουμε νζο Ρελάτθ επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ειςπράξεισ-> 

Ρελάτεσ. Στθν ςυνζχεια καταχωροφμε ςτθν καρτζλα Γενικά τα ςτοιχεία του Ρελάτθ.  
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Εικόνα 56 Καταχώρθςθ ςτοιχειών Πελάτθ 

 Στθν καρτζλα 

τιμολόγθςθ 

ςυμπλθρϊνουμε τισ 

Ομάδεσ καταχϊρθςθσ 

Συμβαλλόμενων, ΦΡΑ 

και Ρελατϊν. 

 

Εικόνα 57 Ειςαγωγι Ομάδων Καταχώρθςθσ ςτθν καρτζλα Πελάτθ 

Στθν καρτζλα πλθρωμζσ 

επιλζγουμε τον τρόπο 

είςπραξθσ του Ρελάτθ. 

 

Εικόνα 58 Καταχώρθςθ Σρόπου Είςπραξθσ 
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Συνεχίηοντασ ςτο παράδειγμά μασ κα προχωριςουμε ςτθν καταχϊρθςθ 

Ρροκαταβολϊν, Τιμολογίων αγορϊν και ειςπράξεων. Στισ 7/1/2012 ο πελάτθσ Αργυρίου 

Θεόδωροσ ςυμφωνεί με τθν επιχείρθςθ για τθν προβολι ενόσ προϊόντοσ του. Το 

αντίτιμο κα είναι 8.000,00€ και ο Αργυρίου κα καταβάλει ωσ προκαταβολι 1.500,00€ ςε 

μετρθτά. 

Το ςφςτθμα μασ δίνει τθν δυνατότθτα πζραν από τθν κλαςικι καρτζλα (χρζωςθ- 

πίςτωςθ- υπόλοιπο), να παρακολουκοφμε το ανοιχτό υπόλοιπο κάκε τιμολογίου ςτθν 

καρτζλα του πελάτθ. Ο τρόποσ καταχϊρθςθσ τθσ είςπραξθσ ςυςχετίηει αυτόματα τθν 

είςπραξθ με το τιμολόγιο και δθμιουργεί εγγραφζσ ςυςχζτιςθσ. 

Ρζραν των εγγραφϊν ςτο υποςφςτθμα πελατϊν, με βάςθ τθν παραμετροποίθςθ θ 

είςπραξθ ενθμερϊνει αυτόματα και το Υποςφςτθμα τθσ Γενικισ Λογιςτικισ. 

Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ειςπράξεισ-> Εγγραφζσ Ειςπράξεων. Το ςφςτθμα 

βάςθ τθσ παραμετροποίθςθσ που είχαμε κάνει ςτο 2 Κεφάλαιο δίνει αυτόματα 

αρίκμθςθ και Λογαριαςμό Ιςοηφγιςθσ.  

 

Εικόνα 59 Εγγραφι Προκαταβολισ Πελάτθ Αργυρίου 

Αφοφ προχωριςουμε ςε Δοκιμαςτικι εκτφπωςθ κατά το πρότυπο τθσ Δοκιμαςτικισ 

Εκτφπωςθ Ρρομθκευτι, προχωροφμε ςτθν καταχϊρθςθ τθσ προκαταβολισ. Κάνουνε 

τουσ ζλεγχουσ ςτθν καρτζλα του Ρρομθκευτι και ςτον Λογιςτικό Σχζδιο. 
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Εικόνα 60 Εμφάνιςθ Προκαταβολισ ςτθν Καρτζλα του πελάτθ 

 

Εικόνα 61 Εμφάνιςθ Προκαταβολισ ςτον Λογαριαςμό 30 Πελάτεσ 

Επόμενο μασ βιμα είναι να καταχωρίςουμε το Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ. 
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Επιλζγουμε Ρωλιςεισ & Marketing- Επεξεργαςία Εντολισ-> Ραραγγελίεσ Ρωλιςεων και 

δίνω Enter ςτον Κωδικό.  

 

Εικόνα 62 Καταχώρθςθ Παραγγελίασ πελάτθ 

Καταχωρϊ τον Ρελάτθ, διορκϊνω τισ θμερομθνίεσ, επιλζγω τον Λογαριαςμό Λογιςτικισ 

Ρωλιςεων  730000 Ζςοδα από Διαφθμίςεισ  και προχωράω ςε Δοκιμαςτικι Εκτφπωςθ.  

 

Εικόνα 63 Προεπιςκόπθςθ Εκτφπωςθσ 

Στθν ςυνζχεια επιλζγω 

Ρροεπιςκόπθςθ. 

 



53 

 

 

Εικόνα 64 Προεπιςκόπθςθ τθσ Εγγραφισ ςε καρτζλα 

Βλζπουμε ότι το ΦΡΑ μασ δίνεται αυτόματα. Επόμενο βιμα είναι να προχωριςουμε 

ςτθν καταχϊρθςθ του τιμολογίου επιλζγοντασ Καταχϊρθςθ και ςτο αναδυόμενο 

παράκυρο Αποςτολι και τιμολόγθςθ. 
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Εικόνα 65 Καταχώρθςθ Παραγγελίασ Πωλιςεων 

 

Επιςτζφουμε ςτθν καρτζλα του Ρελάτθ και παρατθροφμε ότι ζχει ενθμερωκεί το 

Υπόλοιπο. 
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Εικόνα 66 Ενθμερωμζνθ καρτζλα Πελάτθ Αργυρίου 

Ραρατθροφμε ότι το υπόλοιπο είναι ίςο με το τιμολόγιο μειωμζνο κατά τθν 

προκαταβολι. Συνεχίηουμε με τθν ανάλυςθ του πεδίου Υπολοίπου και βλζπουμε τισ 

εγγραφζσ που ζχουν δθμιουργθκεί. 

 

Εικόνα 67 Εμφάνιςθ των τριών εγγραφών ςτα Τποςυςτιματα τθσ Λογιςτικισ 
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Κατά το Υπόδειγμα των Συςχετίςεων εγγραφϊν του προμθκευτι Αυγερίου, Ρροχωράμε 

ςτθν Δθμιουργία Αυτόματων και χειροκίνθτων Συςχετίςεων εγγραφϊν Τιμολογίων 

Ρωλιςεων και Ειςπράξεων. 

Τζλοσ κατά το παράδειγμα του Ρελάτθ Αργυρίου προχωράμε ςτθν εγγραφζσ 

τιμολόγθςθσ και Ειςπράξεων για όλουσ τουσ πελάτεσ με τουσ οποίουσ ςυνάπτει 

εμπορικζσ ςυμφωνίεσ θ επιχείρθςθ. 

 8/1/2012 Συμφωνείται με τον Ρελάτθ Νικολακόπουλο θ ζκδοςθ φυλλαδίου ςτο 

οποίο κα προβάλλεται ο κοινωνικόσ ρόλοσ τθσ επιχείρθςθσ αντί αμοιβισ 

30.000,00€ και λαμβάνονται ωσ προκαταβολι 4.000,00€ ωσ μετρθτά. 

Με τθν ολοκλιρωςθ όλων των εγγραφϊν προχωράμε ςτον ζλεγχο ορκότθτασ των 

εγγραφϊν. Θα ελζγξουμε το Ιςοηφγιο των Ρελατϊν, όπου πρζπει να ςυμφωνοφν όλα τα 

υπόλοιπα ςε κάκε πελάτθ. 

Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Ειςπράξεισ-> Εκτυπϊςεισ-> Ιςοηφγιο Ρελατϊν. 

 

Εικόνα 68 ιςοηφγιο Πελατών 

Επιλζγω το διάςτθμα και προχωρϊ ςτθν Ρροεπιςκόπθςθ του Ιςοηυγίου. 
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Εικόνα 69 Ιςοηφγιο Πελατών 

Ελζγχουμε ότι ζχουν περαςτεί ςωςτά όλεσ οι εγγραφζσ και προχωράμε ςτθν 

Δοκιμαςτικι Εκτφπωςθ του Γενικοφ Κακολικοφ. 

Επιλζγουμε Οικονομικι 

Διαχείριςθ-> Γενικι 

Λογιςτικι-> 

Εκτυπϊςεισ-> 

Οικονομικι Διλωςθ-> 

Γενικό Κακολικό και 

επιλζγω Τφπο 

Λογαριαςμοφ, 

καταχωρϊ το διάςτθμα 

και επιλζγω 

Ρροεπιςκόπθςθ. 

 

Εικόνα 70 Προεπιςκόπθςθ Γενικοφ Κακολικοφ
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Στθν οκόνθ μασ εμφανίηεται το Γενικό Κακολικό. Κάνουμε τουσ ελζγχουσ και 

βεβαιωνόμαςτε ότι ζχουνε περαςτεί ςωςτά όλεσ οι καταχωριςεισ. 

 

 

 

4.3 Έιεγρνο- Απόδνζε ΦΠΑ 

Ανάμεςα ςτισ άλλεσ υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων που κρατάνε λογιςτικά βιβλία 

τρίτθσ κατθγορίασ είναι θ απόδοςθ του Φόρου Ρροςτικζμενθσ αξίασ ςτο τζλοσ κάκε 

μινα. Ππωσ είδαμε ςτο ςφςτθμα μασ κάκε φορά που πραγματοποιοφςαμε τθν 

καταχϊρθςθ μίασ πϊλθςθσ ι μίασ αγοράσ , οι εγγραφζσ ενθμερϊνανε αυτόματα το 

υποςφςτθμα του ΦΡΑ. Στο ςθμείο αυτό κα ελζγξουμε αναλυτικά και ςυγκεντρωτικά τισ 

εγγραφζσ και κα ςυγκρίνουμε τα ςφνολα με αυτά του Λογαριαςμοφ 5400 Φόροσ 

Ρροςτικζμενθσ αξίασ. 

Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Εκτυπϊςεισ-> Εκτυπϊςεισ 

ΦΡΑ-> Αρχείο Καταχωριςεων ΦΡΑ και Ρροεπιςκόπθςθ. 
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Εικόνα 71 Προεπιςκόπθςθ Καταχωριςεων ΦΠΑ 

Ραρατθροφμε ότι ζχουν γίνει εγγραφζσ ΦΡΑ αγορϊν (Ραγίων και Εξόδων) και 

Ρωλιςεων. Ελζγχω με βάςθ τισ εγγραφζσ ςτα υποςυςτιματα και ςτουσ λογαριαςμοφσ 

ΦΡΑ.  
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Μετά τον ζλεγχο κα τυπϊςουμε μία ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ για να μπορζςουμε να 

υπολογίςουμε τθν απόδοςθ του ΦΡΑ. Θ διαδικαςία ςτο ςφςτθμά μασ αποτελείται από 

δφο βιματα. Το πρϊτο είναι θ παραμετροποίθςθ κατάςταςθσ και το δεφτερο θ 

εκτφπωςθ. 

Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Ρεριοδικζσ Εργαςίεσ-> ΦΡΑ-> 

Δθλϊςεισ ΦΡΑ. 

 

Εικόνα 72 Παραμετροποίθςθ Διλωςθσ ΦΠΑ 

Επιλζγουμε τθν Ονομαςία (DEFAULT) ϊςτε να δθμιουργιςουμε μία νζα Διλωςθ. 

Καταχωρϊ τθν ονομαςία ϊςτε να ζχουμε μία νζα Διλωςθ και επιλζγω ΟΚ. Καταχωρϊ 

τον αντίςτοιχο πίνακα. Επιλζγω ςτισ αναλυτικζσ γραμμζσ Σφνολο Εγγραφϊν ΦΡΑ ϊςτε 

να υπολογιςτοφν μόνο οι αξίεσ των εγγραφϊν με ΦΡΑ. Στο Σφνολο Λογαριαςμϊν 

επιλζγω τουσ λογαριαςμοφ που ςυμμετζχουν ςτο ΦΡΑ (Λογαριαςμοί Ραγίων- Εξόδων -

Ρωλιςεων). Επιλζγω τισ ομάδεσ ανά επικυμθτι κατθγορία ΦΡΑ. Ο Τφποσ του ποςοφ 

Βάςθ ςθμαίνει το προ ΦΡΑ ποςό, το δε Ροςό ςθμαίνει το ποςό ΦΡΑ. Στθν γραμμι των 

ςυνόλων κζλω να ακροίςω όλα τα ΦΡΑ, για να δω αν τον μινα αυτό είμαςτε 

χρεωςτικοί ι πιςτωτικοί. Τζλοσ επιλζγουμε Διλωςθ-> Ρροεπιςκόπθςθ ϊςτε να ελζγξω 

το αποτζλεςμα. Καταχωρϊ το διάςτθμα. 



61 

 

 

Εικόνα 73 Δθμιουργία Διλωςθσ ΦΠΑ 

Στθν οκόνθ μασ εμφανίηεται το ςφνολο ΦΡΑ. Βλζπουμε ότι τον μινα Ιανουάριο θ 

Διλωςθ είναι χρεωςτικι και άρα πρζπει να καταβάλουμε ποςό αξίασ 2.964,10€ ςτθν 

εφορία. 

 

Εικόνα 74 Προεπιςκόπθςθσ Διλωςθσ ΦΠΑ 
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Επανζρχομαι ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ και επιλζγω Λειτουργίεσ-> Εκτφπωςθ. Στο 

αναδυόμενο παράκυρο, ςτθν καρτζλα Επιλογζσ ςυμπλθρϊνω τθν περίοδο και επιλζγω 

Ρροεπιςκόπθςθ. 

 

 

 

Εικόνα 75 Εκτφπωςθ Διλωςθσ ΦΠΑ 
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Είδαμε λοιπόν πωσ μποροφμε μζςω του ςυςτιματοσ του Navision να δθμιουργιςουμε 

και να εκτυπϊςουμε μία Διλωςθ ΦΡΑ. 

Για να ολοκλθρϊςουμε τον ζλεγχό μασ αντιςτοιχϊ  τα ποςά του ΦΡΑ που ζχουμε ςτθν 

εκτφπωςθ με το ΦΡΑ ςτουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ του 54 

 

Εικόνα 76 Ζλεγχοσ Ορκότθτασ ΦΠΑ 

Για όςουσ ζχουν εμπειρία ςτθν απόδοςθ ΦΡΑ, κα καταλάβουν το πόςο διευκολφνει το 

ςφςτθμα του Navision τθν δθμιουργία Διλωςθσ ΦΡΑ. 

 

4.3 Δγγξαθέο ΜΤΦ 

Το επόμενο βιμα ςε αυτό το κεφάλαιο είναι να δείξουμε πωσ δθμιουργοφμε μζςα από 

το ςφςτθμα μασ ςτο τζλοσ κάκε οικονομικισ χριςθσ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ 

αγορϊν και πωλιςεων. 

Επιλζγουμε Διαχείριςθ-> Ραραμετροποίθςθ Εφαρμογϊν-> Γενικά-> Αρικμόσ Σειράσ-> 

Ραραμετροποίθςθ ΦΜΥ και επιλζγω τισ ςειρζσ που ακροίηονται για τον υπολογιςμό 

του ΦΜΥ. Το πρϊτο βιμα είναι ο οριςμόσ των αρικμϊν ςειράσ που ακροίηονται για τθν 

κατάςταςθ Αγορϊν – Ρωλιςεων. Συμπλθρϊνουμε ςτο πεδίο Αρικμόσ Σειράσ τισ ςειρζσ 

των τιμολογίων αγορϊν και πωλιςεων. Ο Ραράγοντασ Αρίκμθςθ ζχει να κάνει με τον 

τρόπο υπολογιςμοφ του πλικουσ των παραςτατικϊν, ενϊ ο παράγοντασ ποςοφ με τον 
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τρόπο υπολογιςμοφ τθσ αξίασ. Ουςιαςτικά όταν δθλϊνουμε τθν Συγκεντρωτικι 

Κατάςταςθ ςτθν εφορία Δθλϊνουμε τόςο το ποςό, όςο και τον αρικμό των τιμολογίων.  

 

 

Εικόνα 77 Επιλογι ειρών 

Στθν καρτζλα Κατάςταςθ ΜΥΦ επιλζγω Λειτουργίεσ και ζπειτα Δθμιουργία ΜΥΦ 

Ρρομθκευτϊν 
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Εικόνα 78 Δθμιουργία ΦΤΜ Προμθκευτών 

 

Εικόνα 79 Εμφάνιςθ Προμθκευτών ςτθν καρτζλα ΜΤΦ 

Βλζπουμε ότι ςτθν καρτζλα ζχουν ζρκει όλοι οι προμθκευτζσ που ζχουν κινθκεί. 

Επόμενο βιμα είναι θ Δθμιουργία ΜΥΦ Ρελατϊν. 



66 

 

 

Εικόνα 80 Εμφάνιςθ Πελατών ςτθν καρτζλα ΜΤΦ 

Τϊρα εμφανίςτθκαν και τα ςτοιχεία των τιμολογίων πωλιςεων. Με αυτόν τον τρόπο 

ζχω αυτόματα τισ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ των αγορϊν και των πωλιςεων. 

4.5  Ιζνδύγηα – Καξηέιεο 

Στο τζλοσ τθσ χριςθσ- που για τισ ανάγκεσ του CaseStudy μασ είναι το κλείςιμο του μινα 

Ιανουαρίου κα τυπϊςουμε τα αναλυτικά ιςοηφγια όλων των βακμίδων και το Αναλυτικό 

Κακολικό των λογαριαςμϊν του λογιςτικοφ ςχεδίου. 

Ππωσ είχαμε αναφζρει και ςε προθγοφμενο Κεφάλαιο για να εκτυπϊςουμε το Ιςοηφγιο 

Γενικοφ – Αναλυτικϊν Κακολικϊν επιλζγουμε το μενοφ Οικονομικι Διαχείριςθ.  
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Εικόνα 81 Εκτφπωςθ Ιςοηυγίου Γενικοφ Αναλυτικών Κακολικών 

Στθν οκόνθ μασ εμφανίηεται το Ιςοηφγιο Γενικοφ Αναλυτικϊν Κακολικϊν με όλουσ τουσ 

κινοφμενουσ λογαριαςμοφσ του Λογιςτικοφ Σχεδίου. 

 

Εικόνα 82 Ιςοηφγιο Γενικοφ Αναλυτικών Κακολικών 
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Επόμενο βιμα είναι θ εκτφπωςθ Αναλυτικϊν Καρτελϊν. Επιλζγουμε Οικονομικι 

Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Εκτυπϊςεισ-> Οικονομικι Διλωςθ-> Καρτζλα 

Λογαριαςμοφ 

 

Εικόνα 83 Καρτζλα Λογαριαςμοφ 

Θ εκτφπωςθ αποτελείται από πολλζσ ςελίδεσ, μία ανά λογαριαςμό. Ραρατθρϊ τθν 

καρτζλα του λογαριαςμοφ 380000 και ελζγχω ςε ςφγκριςθ με τα ιςοηφγια και τισ 

ταμειακζσ εγγραφζσ που ζχουμε κάνει. 
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Εικόνα 84 Καρτζλα Λογαριαςμοφ Χρθματικά Διακζςιμα 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Σφμφωνα με τουσ κανόνεσ του Κ.Β.Σ. θ Λογιςτικι Ραρακολοφκθςθ διζπεται από τθν 

αυτοτζλεια  των Λογιςτικϊν Χριςεων όπου ορίηονται ςε ζνα ζτοσ. Στο τζλουσ του ζτουσ 

κάκε επιχείρθςθ καλείται να παρουςιάςει τα αποτελζςματά τθσ ςτισ Φορολογικζσ 

Αρχζσ τθσ χϊρασ. Εντοφτοισ πολλζσ επιχειριςεισ, για λόγουσ καλφτερθσ Διαχείριςθσ 
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παράγουν αποτελζςματα ςτο τζλοσ κάκε λογιςτικοφ μινα. Τθν αρχι αυτι κα 

ακολουκιςουμε και ςτο δικό μασ CaseStudy. 

Ρριν να ξεκινιςουμε να καταχωροφμε τισ αποςβζςεισ και τισ εγγραφζσ αποτελεςμάτων 

πρζπει να παραμετροποιιςουμε μία νζα Σειρά Αρίκμθςθσ και ζνα νζο Θμερολόγιο το 

Θμερολόγιο Ρράξεων Ιςολογιςμοφ. Ξεκινϊντασ ορίηουμε τθ νζα ςειρά αρίκμθςθσ. 

 

Εικόνα 85 Νζα ςειρά αρίκμθςθσ Πράξεων Ιςολογιςμοφ 

 Τθν νζα ςειρά αρίκμθςθσ κα χρθςιμοποιιςουμε για να κάνουμε όλεσ τισ εγγραφζσ 

αποςβζςεων, κακϊσ και τισ εγγραφζσ κλειςίματοσ. Επόμενο βιμα είναι θ Δθμιουργία 

του θμερολογίου Ρράξεων Ιςολογιςμοφ. 
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Εικόνα 86 Δθμιουργία Θμερολογίου Πράξεων Ιςολογιςμοφ 

Ζπειτα ορίηουμε τουσ Αρ. Σειράσ ανά Θμερολόγιο και αντιςτοιχϊ τθν νζα ςειρά.  

 

Εικόνα 87 Οριςμόσ Αρικμοφ ειράσ 
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Τζλοσ καταχωροφμε ζνα νζο Ρρότυπο εγγραφϊν με ςειρά αρίκμθςθσ με Αρικμό Σειράσ 

τθ νζα Αρίκμθςθ. 

 

Εικόνα 88 Πρότυπο Εγγραφών με νζα Αρίκμθςθ 

5.1 Απνζβέζεηο 

Γνωρίηουμε ότι πριν προχωριςουμε ςτθν ζκδοςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ, πρζπει να 

προβοφμε ςε εγγραφζσ Αποςβζςεων. Στο δικό μασ CaseStudy οι αποςβζςεισ ςτισ 

31/1/2012 είναι οι εξισ: Οι αποςβζςεισ τθσ χριςθσ ανιλκαν ςε 1.800,00€ από τισ 

οποίεσ ποςό 1.000,00 € αφοροφν αποςβζςεισ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, 500,00 € 

αφοροφν αποςβζςεισ Αυτοκινιτων και 300,00 € αποςβζςεισ επίπλων και ειδϊν. 

Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> 

Γενικι Λογιςτικι-> Εγγραφζσ Λογιςτικισ 

και επιλζγω το νζο Ρρότυπο Ρράξεων 

Ιςολογιςμοφ από τον κατάλογο. Θα 

καταχωριςουμε τισ εγγραφζσ 

αποςβζςεων με βάςθ το νζο πρότυπο, 

ϊςτε να εμφανιςτοφν ςτο νζο 

θμερολόγιο Ρράξεων Ιςολογιςμοφ.    
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Καταχωροφμε όλεσ τισ αποςβζςεισ με θμερομθνία 31/1/2012 ςτον και χρεϊνοντασ τουσ 

λογαριαςμοφσ αποςβζςεων που ζχουμε νωρίτερα δθμιουργιςει. 

 

Εικόνα 89 Εγγραφι Αποςβζςεων 

Επόμενο βιμα μασ είναι να ελζγξουμε μζςω του υπολοίπου των λογαριαςμϊν των 

αποςβζςεων τθν ορκότθτα των εγγραφϊν. 

 

 

Εικόνα 90 Ζλεγχοσ Ορκότθτασ Εγγραφών Αποςβζςεων 
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Ζπειτα από τον ζλεγχο των εγγραφϊν περνάμε ςτον ζλεγχο του Θμερολογίου Ρράξεων 

και Ιςολογιςμοφ για να ελζγξουμε αν ζχει γίνει ςωςτά θ παραμετροποίθςθ. 

Επιλζγουμε από το μενοφ Οικονομικι Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Εκτυπϊςεισ-> 

Εγγραφζσ Θμερολογίου Γ/Λ- Α/Λ (ΕΛΛ) και επιλζγω το Θμερολόγιο Ρράξεων 

Ιςολογιςμοφ και Ρροεπιςκόπθςθ. 

 

 

Εικόνα 91 Προεπιςκόπθςθ Θμερολογίου Πράξεων Ιςολογιςμοφ 
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5.2 Έθδνζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο  

Στο τζλοσ κάκε χριςθσ θ επιχείρθςθ είναι υποχρεωμζνθ να προβεί ςτθν ζκδοςθ των 

Αποτελεςμάτων Χριςθσ.  Τα Αποτελζςματα Χριςθσ προκφπτουν ςτο παράδειγμά μασ 

από τθν κίνθςθ των ομάδων 6 & 7. Αν θ επιχείρθςι μασ είχε ςτθν δραςτθριότθτά τθσ 

και πϊλθςθ προϊόντων, πζρα τθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν, κα χρθςιμοποιοφςαμε ςτο 

κόςτοσ πωλθκζντων και τθν ομάδα 2. Ζτςι οι πράξεισ που αφοροφν τθν επιχείρθςι μασ 

είναι οι εξισ: 

1. Ο Κφκλοσ Εργαςιϊν είναι θ πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 7300. Τα ζςοδα των 

χρεωγράφων (κίνθςθ του λογαριαςμοφ 7601) δεν αποτελοφν ζςοδα από τθν 

εμπορικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ. 

2. Το κόςτοσ των πωλθκζντων  είναι το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ 6407, εφόςον 

τα ζντυπα και θ φλθ είναι τα μόνα ζξοδα που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το εμπορικό 

αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ. 

3. Θ διαφορά των δφο είναι τα Μικτά Αποτελζςματα. 

4. Τα Γενικά Ζξοδα που διαμορφϊνουν τα Μερικά Αποτελζςματα Εκμετάλλευςθσ 

είναι: 

1. Ζξοδα Διοικθτικισ Λειτουργίασ που είναι το άκροιςμα των αμοιβϊν 

Ρροςωπικοφ(60) και των Ραροχϊν Τρίτων (62). 

2. Ζξοδα Λειτουργίασ Διάκεςθσ που είναι το άκροιςμα των αμοιβϊν  και 

Εξόδων Τρίτων (61) και των Εξόδων Μεταφορϊν (6400). 

5. Θ διαφορά των Μικτϊν Αποτελεςμάτων μείων το Γενικά Ζξοδα δίνουν τα 

Μερικά Αποτελζςματα Εκμετάλλευςθσ. 

6. Στο Μικτά Αποτελζςματα Εκμετάλλευςθσ προςτίκενται τα Ζκτακτα Ζςοδα που 

είναι τα Ζςοδα Κεφαλαίων (76) και προκφπτουν  τα Ολικά Αποτελζςματα. 

7. Από τα Ολικά Αποτελζςματα αφαιροφνται οι Αποςβζςεισ Ραγίων Στοιχείων(66) 

και προκφπτουν τα Κακαρά Αποτελζςματα Χριςεωσ. 

Ξεκινοφμε με τθν αποτφπωςθ τθσ ανάλυςθσ των Ομάδων 6 & 7 ςτισ οποίεσ κα 

βαςιςτοφμε για τθν ζκδοςθ τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ. 
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Εικόνα 92 Αποτφπωςθ Ομάδων 6 & 7 

Επιλζγουμε Οικονομικι Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Ανάλυςθ & Εκτυπϊςεισ-> 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και ςτο πεδίο Ονομαςία καταχωρϊ το όνομα τθσ νζασ 

κατάςταςθσ. Θα δθμιουργιςουμε μία παραμετρικι εκτφπωςθ για τθν κατάςταςθ 

Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων Χριςθσ. 

 

Εικόνα 93 Δθμιουργία Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 
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 Καταχωροφμε τισ αναλυτικζσ γραμμζσ τθσ κατάςταςθσ με βάςθ το υπόδειγμα και 

επιλζγω Λειτουργίεσ-> Διάταξθ Στθλϊν, ϊςτε να καταχωριςω μία διάταξθ βάςθ τθσ 

οποίασ κα εμφανίηονται οι καταςτάςεισ. Στθν ςυνζχεια καταχωρϊ τθν διάταξθ ςτθλϊν 

 

Εικόνα 94 Δθμιουργία Αποτελεςμάτων Χριςθσ 
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Στθν ςυνζχεια επιλζγω Επιςκόπθςθ και επιλζγω τθν περίοδο και τζλοσ Ρροεπιςκόπθςθ. 

Στθν οκόνθ μασ εμφανίηεται θ επιςκόπθςθ τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ

 

Εικόνα 95 Εμφάνιςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 

 

Και επιλζγοντασ τζλοσ τθν εκτφπωςθ και τθν Ρροεπιςκόπθςθ εμφανίηεται θ Κατάςταςθ 

Αποτελεςμάτων Εκμετάλλευςθσ. Θ κατάςταςθ που δθμιουργιςαμε είναι 

αποκθκευμζνθ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο μζλλον για οποιοδιποτε χρονικό 

διάςτθμα επικυμοφμε. 
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Εικόνα 96 Εκτφπωςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 

5.3 Δγγξαθέο Κιεηζίκαηνο 

Ρριν προχωριςουμε ςτθν ζκδοςθ του Ιςολογιςμοφ πρζπει να προχωριςουμε ςτισ 

Εγγραφζσ Κλειςίματοσ. Θα κλείςουμε του λογαριαςμοφσ τθσ Ομάδασ 6 & 7 και κα 

μεταφζρουμε τα υπόλοιπά τουσ ςτουσ Λογαριαςμοφσ τθσ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ.  

Το πρϊτο βιμα είναι θ μεταφορά του Κφκλου Εργαςιϊν και του Κόςτουσ Ρωλθκζντων 

ςτον Λογαριαςμό Γενικι Εκμετάλλευςθ (800000). 

Το επόμενο βιμα είναι θ μεταφορά των Λογαριαςμϊν Γενικϊν Εξόδων ςτουσ 

λογαριαςμοφσ των εξόδων μθ προςδιοριςτικϊν των Μικτϊν Αποτελεςμάτων (8002). 

Ζτςι κα μεταφερκοφν οι Τακτικζσ Αποδοχζσ (6000) και οι Λογαριαςμοί Αποδοχϊν 

Τρίτων (62) ςτον Λογαριαςμό ζξοδα Διοικθτικισ Λειτουργίασ (800200) και οι αμοιβζσ 

και Ζξοδα Αφιςοκολλθτϊν (610000) και ζξοδα μεταφοράσ υλικϊν με μζςα τρίτων

 (640000) ςτον Λογαριαςμό ζξοδα Λειτουργίασ Διάκεςθσ (800202). 
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Κατόπιν τα ζςοδα από μερίςματα μετοχϊν (760101) κα μεταφερκοφν ςτα Ζκτακτα και 

Ανόργανα Αποτελζςματα. Θ μεταφορά από τουσ λογαριαςμοφσ Εςόδων και Εξόδων 

ςτουσ Λογαριαςμοφσ Αποτελεςμάτων ολοκλθρϊνεται με τθν μεταφορά των 

Αποςβζςεων των Ραγίων Στοιχείων (66) ςτουσ λογαριαςμοφσ Αποςβζςεισ Ραγίων μθ 

Ενςωματωμζνεσ ςτο Λειτουργικό Κόςτοσ (85). 

Για να προχωριςουμε ςτισ εγγραφζσ επιλζγουμε από τισ Εγγραφζσ Λογιςτικισ τισ 

Ρράξεισ Ιςολογιςμοφ.  

 

Εικόνα 97 Μεταφορά Κφκλου Εργαςιών & Κόςτουσ Πωλθκζντων ςτο Λογαριαςμό Γενικισ Εκμετάλλευςθσ 

Ρροςζχουμε να μθν υπάρχουν καταχωριςεισ ςτον Γενικό Τφπο Καταχωριςεων, ςτθν 

Ομάδα Καταχϊρθςθσ Συμβαλλομζνων και ςτθν Ομάδα Καταχϊρθςθσ Ειδϊν ϊςτε να 

μθν δθμιουργοφνται εγγραφζσ ΦΡΑ. 

Ελζγχουμε το Λογαριαςμό 800000. 
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Με τον ίδιο τρόπο ςυνεχίηουμε τθν καταχϊρθςθ όλων των εγγραφϊν κλειςίματοσ. 

Ελζγχουμε πάντα το υπόλοιπο των λογαριαςμϊν από το Λογιςτικό Σχζδιο ϊςτε να 

κλείνουν ςωςτά οι Λογαριαςμοί. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των εγγραφϊν ελζγχουμε όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ 

Εςόδων και Εξόδων.  

 

Εικόνα 98 Μθδενιςμζνα υπόλοιπα Εςόδων Εξόδων μετά από τισ εγγραφζσ Κλειςίματοσ 

 Ομοίωσ ελζγχω και τα υπόλοιπα των Λογαριαςμϊν τθσ Ομάδασ 8. Ραρατθροφμε ότι 

μασ δίνει τα ίδια αποτελζςματα με τθν κατάςταςθ  Λογ. Αποτελεςμάτων Χριςθσ. 

 

Εικόνα 99 Εμφάνιςθ Τπολοίπου Λογαριαςμών Εκμετάλλευςθσ 
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 Ραρατίκεται και θ κατάςταςθ και θ κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Εκμετάλλευςθσ τθσ 

προθγοφμενθσ ενότθτασ για ζλεγχο. 

Εικόνα 100 Αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ 

Το επόμενο βιμα μασ είναι να μεταφζρουμε τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν 80-85 ςε 

λογαριαςμοφσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με βάςθ τισ αντιςτοιχίςεισ του πίνακα που 

ακολουκεί. 

 

Πίνακασ 1 

 

Εικόνα 101 Μεταφορά ςε Λογαριαςμοφσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 
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Μετά τθν καταχϊρθςθσ τθσ εγγραφισ παρατθροφμε ςτο Λογιςτικό Σχζδιο ότι οι 

λογαριαςμοί 80- 85 ζχουν μθδενιςτεί και τα υπόλοιπα ζχουν μεταφερκεί ςτον 

λογαριαςμό 86. 

 

Εικόνα 102 Εμφάνιςθ Λογαριαςμών Ομάδασ 80 ζωσ 86 

Επόμενο βιμα ςτθν ομάδα Αποτελζςματα Χριςθσ είναι ο μθδενιςμόσ των ανωτζρω 

εγγραφϊν και θ μεταφορά τουσ ςτο Λογαριαςμό Κακαρά Αποτελζςματα Χριςθσ 

(869900).  

 

Εικόνα 103 Μεταφορά ςε Κακαρά Αποτελζςματα Χριςθσ 
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Το τελικό βιμα είναι ο μθδενιςμόσ του λογαριαςμοφ Κακαρά Αποτελζςματα Χριςθσ και 

θ μεταφορά του Υπολοίπου ςτον λογαριαςμό Κακαρά Κζρδθ προσ Διανομι. 

 

Εικόνα 104 Μεταφορά ςε Κακαρά Κζρδθ προσ Διανομι 

Θ επιχείρθςι μασ λοιπόν παρουςιάηει κζρδθ ςτον πρϊτο μινα λειτουργίασ τθσ φψουσ 

24.887,40 €. Επόμενό μασ βιμα είναι θ Διάκεςθ Κερδϊν. Στον παρακάτω πίνακα γίνεται 

θ ανάλυςθ τθσ Διάκεςθσ Κερδϊν αφοφ αφαιρεκεί ο φόροσ από τα κζρδθ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 

Πίνακασ 2 Πίνακασ Διάκεςθσ Κερδών 
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Αρχικά καταχωροφμε το άρκρο όπου αφαιρείται ο Φόροσ Ειςοδιματοσ. 

 

Εικόνα 105 Αφαίρεςθ Φόρου από τα Κακαρά Αποτελζςματα 

Και προχωράμε ςτθν διάκεςθ κερδϊν δθμιουργϊντασ το παρακάτω άρκρο. 

 

Εικόνα 106 Διανομι Κερδών 
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Εκτυπϊνοντασ το Ιςοηφγιο των Ρρωτοβακμίων κα διαπιςτϊςουμε ότι όλοι οι 

λογαριαςμοί, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τισ ομάδασ 8, ζχουν μθδενιςτεί και 

παραμζνουν με υπόλοιπο μόνο οι λογαριαςμοί των Ομάδων 1-3 και 4-5, δθλαδι οι 

λογαριαςμοί του Ενεργθτικοφ και του Ρακθτικοφ. 

 

Εικόνα 107 Ιςοηφγιο Πρωτοβάκμιων Λογαριαςμών 

 Τουσ λογαριαςμοφσ αυτοφσ κα χρθςιμοποιιςουμε για τθν ςφνταξθ του Ιςολογιςμοφ 

μασ. Αν ζχουμε κάνει ςωςτά όλεσ τισ κινιςεισ ο Ιςολογιςμόσ μασ κα είναι 

Ιςοςκελιςμζνοσ, δθλαδι το Ενεργθτικό μασ κα ιςοφται με το Ρακθτικό.    

 

Ρριν προχωριςουμε όμωσ ςτθν Κατάρτιςθ του Ιςολογιςμοφ κα πρζπει να 

προχωριςουμε ςε εγγραφζσ τακτοποίθςθσ προκαταβολϊν Ρρομθκευτϊν και Ρελατϊν. 

Ελζγχουμε πρϊτα το Ιςοηφγιο Ρελατϊν. 
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Εικόνα 108 Ιςοηφγιο Πελατών 

Ραρατθροφμε ότι δεν υπάρχει Ριςτωτικόσ Ρελάτθσ και άρα δεν χρειάηεται να 

προχωριςουμε ςε κάποια εγγραφι τακτοποίθςθσ. Στθν ςυνζχεια ελζγχουμε το Ιςοηφγιο 

των Ρρομθκευτϊν. 

 

Εικόνα 109 Ιςοηφγιο Προμθκευτών 
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Βλζπουμε ότι υπάρχει χρεωςτικό υπόλοιπο ςτον Ρρομθκευτι Ηαφειρίου Ραναγιϊτα. 

Θα προχωριςουμε λοιπόν ςε εγγραφι τακτοποίθςθσ. Επιλζγω από τθν Γενικι Λογιςτικι 

τισ Συμψθφιςτικζσ Εγγραφζσ και καταχωρϊ. 

 

Εικόνα 110 Εγγραφι Σακτοποίθςθσ Προκαταβολισ Προμθκευτι 
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Εικόνα 111 Ιςοηφγιο Γενικοφ Αναλυτικών Κακολικών 

 

5.4  Καηάξηηζε Ιζνινγηζκνύ 

Μζχρι τϊρα είδαμε ότι το ERP Navision παρζχει τθν δυνατότθτα ςε ζνα χριςτθ να 

ςυμμετζχει ςε όλα τα επίπεδα τθσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ, από τθν αρχικι 

παραμετροποίθςθ ζωσ και τισ εγγραφζσ κλειςίματοσ και τθν ζκδοςθ Οικονομικϊν 

Καταςτάςεων. Το τελικό μασ βιμα είναι θ κατάρτιςθ και ζκδοςθ του ιςολογιςμοφ.  
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Θ διαδικαςία παραμετροποίθςθσ των δφο καταςτάςεων του Ιςολογιςμοφ (Ενεργθτικό & 

Ρακθτικό) αποτελείται από δφο βιματα. Το πρϊτο βιμα είναι θ καταγραφι των 

γραμμϊν του Ιςολογιςμοφ, των λογαριαςμϊν που ακροίηονται ανά γραμμι και των 

λογαριαςμϊν των ςυνόλων. Το δεφτερο βιμα είναι θ καταχϊρθςθ των δεδομζνων ςε 

ζνα πρόγραμμα δθμιουργίασ εκτυπϊςεων και θ αυτόματθ ζκδοςθ του Ιςολογιςμοφ με 

βάςθ τα υπόλοιπα του Ιςοηυγίου Λογαριαςμϊν. Θ μζκοδοσ αυτι μπορεί να φανεί 

αρκετά χρονοβόρα ςτο ςτάδιο τθσ δθμιουργίασ, αλλά όπωσ και με τθν κατάρτιςθ των 

Αποτελεςμάτων Χριςθσ, κα μπορεί αυτόματα να χρθςιμοποιείται ςε κάκε χριςθ από 

εδϊ και πζρα. Ξεκινοφμε από τθν κατάρτιςθ του Ενεργθτικοφ. Υπενκυμίηουμε ότι το 

Ενεργθτικό απαρτίηουν οι Λογαριαςμοί των ομάδων 1 ζωσ 3. 

Επιλζγουμε, όπωσ ακριβϊσ και με τθν κατάρτιςθ των Αποτελεςμάτων Χριςθσ, 

Οικονομικι Διαχείριςθ-> Γενικι Λογιςτικι-> Αναλφςεισ & Εκτυπϊςεισ και δθμιουργϊ 

τθν νζα Οικονομικι μου Κατάςταςθ.  Τθν επιλζγω και ξεκινϊ τθν καταχϊρθςθ κατά το 

Υπόδειγμα τθσ Εικόνασ 112. 
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Εικόνα 112 Κατάρτιςθ Ενεργθτικοφ 

Ολοκλθρϊνοντασ με τθν καταχϊρθςθ επιλζγουμε Εκτφπωςθ και επιλζγουμε το 

διάςτθμα. Αυτόματα μασ εμφανίηεται το Ενεργθτικό του Ιςολογιςμοφ. 
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Εικόνα 113 ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ 

Ολοκλθρϊνοντασ με τθν καταχϊρθςθ επιλζγουμε Εκτφπωςθ και επιλζγουμε το 

διάςτθμα. Αυτόματα μασ εμφανίηεται το Ενεργθτικό του Ιςολογιςμοφ. Με τον ίδιο 

τρόπο, ανοίγοντασ Οικονομικι Κατάςταςθ Ιςολογιςμόσ- Ρακθτικό, προχωράμε ςτθν 

καταχϊρθςθ και ζκδοςθ του Ρακθτικοφ. 

 

Εικόνα 114 Ιςολογιςμόσ Πακθτικό 
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Ολοκλθρϊνοντασ το Ενεργθτικό μασ ιςοφται με το Ρακθτικό μασ.  

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Σε αυτό το Case Study παρουςιάςτθκαν οι δυνατότθτεσ του M.B.S. Navision κατά τθν 

εφαρμογι του ςε μία νζα επιχείρθςθ. Ρραγματοποιιςαμε τθν αρχικι 

παραμετροποίθςθ τθσ Γενικισ Λογιςτικισ, των Θμερολογίων και των ςειρϊν αρίκμθςθσ-  

γεγονόσ που μασ επζτρεψε να κάνουμε το ςφνολο των εγγραφϊν. Βγάλαμε 

αποτελζςματα Χριςθσ κακϊσ και τον Ιςολογιςμό ςτο κλείςιμο τθσ Λογιςτικισ μασ 

Ρεριόδου. Αποδείξαμε ότι το EPR Navision είναι μια ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι 

λφςθ από τθν πρϊτθ εργαςία τθσ παραμετροποίθςθσ του ERP ωσ και τθν τελικι ζκδοςθ 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Το Μ.Β.Σ. Navision είναι ζνα πρόγραμμα απόλυτα φιλικό 

προσ τον τελικό χριςτθ. Δεν πρζπει να παραλείψουμε το μεγάλο πλεονζκτθμα του, ότι 

το προγραμματιςτικό του περιβάλλον βαςίηεται ςτο  οικείο ςε όλουσ περιβάλλον του 

Microsoft Outlook. Αποτζλεςμα είναι ο τελικόσ χριςτθσ να ζχει τθν δυνατότθτα να 

προςαρμόηει απόλυτα το Navision τόςο ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ όςο και ςτισ δικζσ 

του ανάγκεσ, ανάλογα με τα Υποςυςτιματα που χρθςιμοποιεί. Συμπεραίνουμε λοιπόν 

είναι ότι το M.B.S. Navision αποτελεί μία πολφ καλι λφςθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Ρόρων για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, αποκομίηοντασ οικονομικό 

όφελοσ ςτθν επιχείρθςθ από τθν μείωςθ των δαπανϊν, τόςο πάνω ςτθν εκπαίδευςθ 

του προςωπικοφ όςο και των παραχωμζνων από τρίτουσ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν. 
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